
Werken in de omgeving van (al dan niet onder spanning staande) elektrische installaties en het 
uitvoeren van bepaalde taken kan reële risico’s met zich meebrengen.
Deze opleidingsmodule helpt de werknemers zich bewuster te worden van de elektrische risico’s.

DOELGROEP

Werknemers in de elektrotechnische sector. 

INHOUD

• Opbouwen van een veiligheidsattitude.
• Duiden van risico’s gelinkt aan het werken aan en met elektrische installaties.

• Kennis van de risico’s.
• Begrijpen van de werking van de beschermingsmaatregelen en beschermingsmiddelen (PBM’s).

• Kennis van het vakjargon in de sector.
• Naleven van afspraken, procedures en instructies voor het veilig uitvoeren van de werken.

BA4 Basisinstructies veiligheid voor elektrische  
installaties - gewaarschuwden

• Algemeen:
• doel van de opleiding,
• wettelijk kader,
• verantwoordelijkheden,
• basis elektriciteit,
• spanningen.

• Beschermingsmaatregelen elektriciteit:
• risicofactoren van elektriciteit :

• schokstroom,

• vlamboog.
• bescherming tegen elektrische schokken:

• bescherming tegen rechtstreekse aanraking,
• bescherming tegen onrechtstreekse aanraking.

• bescherming tegen vlambogen.
• Veilig werken:

• last minute analyse,
• werken buiten spanning,
• werken onder spanning,
• veilig uit dienst nemen en veilig terug inschakelen,
• werken aan ondergrondse leidingen,
• werken aan bovengrondse leidingen,
• werfinstallaties,
• werken tijdens plaatsing van een elektrotechnische installatie,
• fotovoltaïsche installatie,
• hoogspanningsinstallatie.

 

DOELSTELLING



Voorkennis

Een basiskennis van elektriciteit is wenselijk.

Aantal uur

Opleiding 7u30 - Test 00u30

Attest

BA4: basisinstructies veiligheid

Planning & locaties

Je vindt alle data en locaties terug op www.volta-org.be. 

Zijn er meerdere werknemers binnen het bedrijf die dezelfde opleiding dienen te volgen en past geen van de 
geplande data of locaties? Neem dan zeker contact op want in veel gevallen kunnen we deze opleiding in je 
bedrijf organiseren.

Inschrijvingstarieven

Doelgroep Inschrijvingsgeld

Arbeiders PSC 149.01 € 0
Bedienden PSC 149.01 € 0
Andere PSC 149.01 € 175
Andere niet PSC 149.01 € 210

Meer info?

Contacteer Anne Van Ruysseveldt via e-mail: academy@volta-org.be of op het nummer 02 431 05 85.
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